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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 01/2015 
 
 

Aprova Regulamento para os procedimentos de CREDENCIAMENTO no âmbito do 
CISMETRO 

 
 
 

A Assembleia Geral do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE – CISMETRO, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,  
 
DELIBERA 
 
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento para os procedimentos de 
CREDENCIAMENTO no âmbito do CISMETRO, que é disciplinado pelas regras 
estabelecidas no presente REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO. 
 
Art. 2º. Para efeito da aplicação do presente REGULAMENTO DE 
CREDENCIAMENTO, considera-se: 
 
I – ÁREA DE ATUAÇÃO – corresponde à soma dos territórios dos Municípios 
Consorciados. 
 

II – AVISO DE CREDENCIAMENTO – Ato de publicidade do procedimento de 

CREDENCIAMENTO, que deverá ser publicado com prazo mínimo de sete dias para o 

início das inscrições pelos interessados. 

 
III – CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO – Documento emitido pela 

Coordenação Geral do CISMETRO ou por sua delegação ao interessado que cumprir 

todas as exigências de qualificação no processo de CREDENCIAMENTO atestando sua 

aptidão ao recebimento de ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. 

 

IV – COMISSÃO EXAMINADORA – Comissão nomeada pela Superintendência do 

CISMETRO encarregada do procedimento de CREDENCIAMENTO de interessados 

durante todo o período de adesão. 

 

V – CREDENCIADO(S) – pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde de forma 

complementar devidamente qualificadas e certificadas. 
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VI–CREDENCIAMENTO – procedimento voltado a disponibilizar serviços de saúde 

aos usuários do CONSÓRCIO mediante o estabelecimento de uma Tabela de Serviços e 

Preços, à qual poderá qualquer prestador de serviços devidamente qualificado se 

vincular sem exclusão, para prestar serviços à escolha dos usuários, formalizado com 

fundamento no caput do art. 25, da Lei Geral de Licitações; 

 

VII – EDITAL DE CREDENCIAMENTO – ato de vinculação dos interessados ao 

CREDENCIAMENTO que fixa: o prazo de vigência; as regras de vinculação; e a 

TABELA CISMETRO a ser praticada no período. 

 

VIII – GUIA DE ENCAMINHAMENTO – documento disponibilizado ao usuário SUS 

pela rede de atendimento na área de atuação do CISMETRO para seu atendimento junto 

à rede de CREDENCIADOS correspondente à ordem de execução de serviços ao 

prestador. 

 

IX – LISTA DE CREDENCIADOS – Relação publicada pelo CISMETRO no sítio da 

rede mundial de computadores do consórcio e dos municípios consorciados a que se 

dará ampla divulgação também por meio físico, a ser entregue aos usuários SUS da 

Rede de Atendimento em que devem constar os dados dos credenciados, com o nome 

do prestador, endereços, meios de contato disponíveis (p. ex. telefone, e-mail, sítio da 

internet) e os serviços para os quais estão qualificados pelo CISMETRO. 

 
X – ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – solicitação de serviços emitida pelos 
municípios consorciados para prestação de serviços diretamente à rede de 
atendimento pelos prestadores credenciados. 
 

XI – REDE DE ATENDIMENTO – conjunto de ações e serviços de saúde e respectivos 

equipamentos disponibilizados pelos municípios consorciados ao SUS – SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE e que compõem a rede regionalizada e hierarquizada para o 

atendimento universalizado dos usuários da saúde. 

 

XII – SERVIÇOS CREDENCIADOS – Ações e serviços de saúde necessários à 

complementariedade do SUS – Sistema Único de Saúde nos Municípios consorciados, 

fixados em tabela própria publicada pelo CISMETRO com preços previamente 

estabelecidos para adesão pelos prestadores interessados e postos à disposição dos 

usuários. 

 

XIII – TABELA CISMETRO – Relação de ações e serviços de saúde e respectivos 

preços estabelecidos  pelo CISMETRO para o período de CREDENCIAMENTO, que 

tem como base a TABELA SUS e  preços oriundos de cotação de mercado, em caso de 
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impossibilidade de utilização da TABELA SUS, por restrição de mercado, ou, em razão 

de ações e serviços nela não previstos. 

 

XIV – TABELA TUNEP - Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos 
– TUNEP, de valores para pagamento por procedimento realizados, garantindo que 
os valores sejam sempre maiores que a Tabela SUS e menores do que os valores 
praticados no mercado1. 
 
XV – TERMO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – ato de pactuação específico para os 

serviços a serem prestados por determinado CREDENCIADO. 

 

XVI – USUÁRIO(S) – Tomador final das ações e serviços de saúde credenciados, 

podendo ser pessoa jurídica de direito público interno consorciado ou pessoa física 

vinculada ao SUS – Sistema Único de Saúde através dos Municípios Consorciados. 

 

Art. 3º. O procedimento de credenciamento se iniciará com os atos preparatórios 

relativos ao levantamento das demandas de ações e serviços de saúde existentes nos 

municípios consorciados e a requisição para a contratação dessas ações e serviços 

complementares necessários ao atendimento da rede de atendimento. 

 

Art. 4º. Estabelecidas as necessidades das ações e serviços complementares necessárias 

à rede de atendimento, deverá ser expedida requisição pelos municípios consorciados, 

dirigida à Superintendência do CISMETRO, para a contratação dos serviços, indicando 

as ações e serviços necessários. 

 

Parágrafo único. A Superintendência do CISMETRO, independentemente das 

requisições dos consorciados, poderá emitir requisição de CREDENCIAMENTO de 

ações e serviços que se verificarem necessários ao atendimento dos objetivos e 

finalidades do consórcio. 

 

Art. 5º. A Superintendência do CISMETRO, em recebendo as demandas e requisições 

de contratação expedirá ato nomeando e designando a Comissão Examinadora para o 

estabelecimento do procedimento de credenciamento, que será acompanhada, assistida e 

auxiliada pela Coordenação Geral. 

 

§1º. A Comissão Examinadora de que trata o presente artigo poderá ser nomeada para a 

realização de credenciamento específico, ou, de forma permanente para a realização de 

todos os procedimentos de credenciamento no exercício, devendo neste último caso 

entretanto ser renovada pelo menos a cada dois anos. 

                                                        
1Definiçãoretirada do sítio da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE da redemundial de computadores (internet) 
http://www.ans.gov.br/portal/site/perfil_gestores/noticias_artigo_1208.asp?secao=Gestores 



 

4 

 

§2º. A Comissão Examinadora poderá contar com profissionais habilitados, servidores 

do municípios ou trabalhadores da rede complementar, sendo que em sua maioria 

deverá ser composta por empregados ou servidores dos entes da Administração, 

incluindo-se o CISMETRO. 

 

§3º. A Comissão Examinadora será composta de pelo menos três membros, sendo um(a) 

coordenador(a) que dirigirá seus trabalhos, um(a) secretário(a) que ficará a cargo das 

atividades burocráticas e membro(s). 

 

§4º. Os encargos e competências da Comissão Examinadora poderão ser delegados pelo 

Superintendente à Comissão Permanente de Julgamento das Licitações. 

 

Art. 6º Compete à Comissão Examinadora: 

 

I – Elaborar em cooperação com a Coordenação Geral a TABELA CISMETRO para 

cada um dos respectivos credenciamentos. 

 

II – Elaborar em cooperação com a Coordenação Geral o EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO para as ações e serviços de saúde conforme requisitado. 

 

III –Promover todos os atos necessários ao correto processamento dos credenciamentos. 

 

IV – Verificar os documentos apresentados pelos interessados no credenciamento, 
observando as determinações do edital respectivo. 
 
V – Julgar os pedidos de credenciamento emitindo parecer pela habilitaçãodos 
interessados que cumprirem as exigências do edital de credenciamento e 
inabilitando aqueles que não se apresentarem aptos, remetendo os pedidos à 
Superintendência para decisão e expedição do CERTIFICADO DE 
CREDENCIAMENTO. 
 
VI – Manter permanentemente em cooperação com a Coordenação Geral o arquivo 
dos pedidos de credenciamento e o controle das condições de qualificação dos 
credenciados, podendo para tanto, requerer informações, documentos ou 
promover diligências necessárias. 
 
VII – Apreciar e julgar representações, reclamações e situações de 
descumprimento das regras e condições da prestação das ações e serviços de 
saúde pelos credenciados, emitindo parecer pelo descredenciamento se verificada 
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falta ou falha do serviço, ou, irregularidade que implique na perda das condições 
de credenciamento previstas no edital, remetendo à decisão da Superintendência. 
 
Art. 7º. A TABELA CISMETRO a ser elaborada pela COMISSÃO EXAMINADORA, em 
cooperação com a Coordenação Geral do CISMETRO, terá como base a TABELA 
SUS, complementada e integrada por outras ações e serviços necessários e não 
previstos na tabela base. 
 
§1º Os preços a serem praticados serão essencialmente aqueles previstos pela 
TABELA SUS e fixados pelo Ministério da Saúde. 
 
§2º Em caso de inviabilidade de contratação das ações e serviços por defasagem 
dos preços praticados na tabela base, constatada restrição de mercado, a Comissão 
Examinadora em cooperação com a Coordenação Geral poderá, em decisão 
justificada, aplicar os preços praticados e estabelecidos pela ANS (AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE) na Tabela Única Nacional de Equivalência de 
Procedimentos – TUNEP, ou, o preço médio entre a TABELA TUNEP e TABELA SUS,   
ou ainda estabelecer procedimento de pesquisa de preços para fixação do valor 
praticado no mercado, em caso de não previsão dos serviços nas tabelas SUS e 
TUNEP ou dos preços se verificarem defasados, inviabilizando a aquisição das 
ações e serviços de saúde. 
 
§3º Estabelecida a TABELA CISMETRO à mesma será dada ampla publicidade por 
ato da Superintendência devendo ser mantida no sítio do CISMETRO e dos 
Municípios da rede mundial de computadores (Internet), podendo ser revista em 
período nunca inferior a doze meses. 
 
§4º Os preços estabelecidos na TABELA CISMETRO não serão majorados ou 
reduzidos durante o período de vigência dos CREDENCIAMENTOS estabelecidos, 
não sendo possível aos gestores e prestadores modifica-los a qualquer título 
durante esse prazo. 
 
§5º Caso a TABELA CISMETRO se demonstre incompatível com os preços 
praticados em prejuízo dos serviços ou do erário, poderá a Superintendência 
revogar o procedimento de CREDENCIAMENTO para que se  estabeleça nova 
TABELA CISMETRO que atenda ao interesse público e consequentemente novo 
procedimento de CREDENCIAMENTO. 
 
Art. 8º. A Comissão Examinadora em cooperação com a Coordenação Geral, após 
publicada a TABELA CISMETRO poderá iniciar procedimentos de 
CREDENCIAMENTO para as ações e serviços nela previstos de acordo com as 
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demandas existentes no CISMETRO indicadas pela Superintendência ou por 
requisição dos municípios consorciados, que serão encaminhadas à Coordenação 
Geral. 
 
Art. 9º Recebidas as requisições de CREDENCIAMENTO pela Coordenação Geral, a 
mesma reunirá a Comissão Examinadora e iniciará os procedimentos necessários 
com a elaboração do Edital de Credenciamento que será composto de no mínimo: 
 
a) Preâmbulo. 
b) Objeto. 
c) Condições para Participação. 
d) Forma de Inscrição. 
e) Forma de apresentação dos documentos. 
f) Documentação referente à Habilitação. 
g) Procedimento do Cadastro. 
h) Critério de Cadastramento. 
i) Valor e Prazo da Execução. 
j) Vigência. 
k) Critério de Reajuste. 
l) Obrigações do CISMETRO. 
m) Obrigações do Credenciado. 
n) Sanções Administrativas pelo Inadimplemento do Serviço. 
o) Local da Prestação dos Serviços. 
p) Condições para o Faturamento 
q) Condições de Pagamento 
r) Recursos Administrativos 
s) Disposições Gerais. 
t) Foro. 
 
Art. 10. Elaborado o Edital será o mesmo disponibilizado aos membros do 
Conselho Técnico por meio físico ou eletrônico para apresentem sugestões se 
alteração, pelo prazo de sete dias. 
 
Art. 11. Transcorrido o prazo do artigo antecedente, sobrevindo sugestões, as 
mesmas serão analisadas para verificação da viabilidade de sua inclusão, devendo 
a Comissão Examinadora decidir quanto à redação final do Edital de 
Credenciamento, encaminhando para a Coordenação Geral ou Superintendência 
para a aprovação e assinatura. 
 
Art. 12. Aprovado o texto final do Edital de Credenciamento, se dará abertura ao 
procedimento com a ampla publicidade do AVISO DE CREDENCIAMENTO, que 
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deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e em Jornal de circulação 
regional na ÁREA DE ATUAÇÃO do CISMETRO, com prazo mínimo de sete dias para 
o início dos procedimentos de CREDENCIAMENTO, do qual deverá constar no 
mínimo: 
 
a) número do Credenciamento; 
b) identificação do CISMETRO; 
c) serviços a serem credenciados; 
d) indicação do local, físico ou eletrônico em que se disponibilizou a TABELA 
CISMETRO; 
e) data de início e local e horário para o recebimento dos pedidos de 
credenciamento; 
f) prazo de vigência do Credenciamento; 
g) formas e endereços de contato (p.ex. - telefone; e-mail, endereço físico). 
 
Art. 13. Após o prazo fixado no AVISO DE CREDENCIAMENTO, a Comissão 
Examinadora em cooperação com a Coordenação Geral, passarão a receber os 
pedido de credenciamento que deverão ser promovidos de acordo com as regras 
dispostas no EDITAL DE CREDENCIAMENTO, juntamente com a documentação 
referente à habilitação. 
 
§1º. Os pedidos de credenciamento serão recebidos pela Coordenação Geral, 
autuados e numerados em numérica crescente seguida do ano do exercício fiscal 
respectivo, o que se renovará anualmente, devendo da autuação constar no 
mínimo: 
 
a) número e ano do Credenciamento; 
b) número e ano do pedido de Credenciamento; 
c) empresa interessada; 
d) serviços a serem credenciados. 
 
 
§2º. Recebido e autuado pela Coordenação Geral o pedido de credenciamento, com 
os documentos relativos à habilitação, o mesmo será encaminhado para a 
Comissão Examinadora que deverá analisar o pedido e a documentação 
encaminhada pelo interessado, confrontando-a com as exigências do Edital de 
Credenciamento, podendo: 
 
a) habilitar o interessado; 
b) inabilitar o interessado; 
c) determinar diligências, requerer informações e documentos ao interessado. 
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§3º. Julgando habilitado o interessado, a Comissão Examinadora, encaminhará a 
decisão à Coordenação Geral para que expeça o respectivo CERTIFICADO DE 
CREDENCIAMENTO, conforme Modelo Anexo I, que deverá ser entregue ao 
CREDENCIADO. 
 
§4º. Julgando inabilitado o interessado, a Comissão deverá encaminhar a decisão à 
Coordenação Geral para que o notifique na forma prevista pelo Edital de 
Credenciamento. 
 
§5º. Caso a Comissão Examinadora entenda necessário poderá determinar 
diligências para verificação das condições de habilitação declaradas pelo 
interessado, requerer informações ao mesmo ou determinar que providencia 
documento necessário à sua habilitação, devendo a Coordenação Geral 
providenciar o necessário ao cumprimento das decisões proferidas. 
 
§6º. Os pedidos de credenciamento deverão ser apreciados no prazo de sete dias a 
contar de seu protocolo junto ao CISMETRO, seguindo a ordem de seu protocolo, 
podendo ser prorrogado o prazo aqui previsto por mais sete dias em caso de 
acúmulo de serviço certificado pela Comissão Examinadora. 
 
§7º. Das decisões da Comissão Examinadora caberá recurso na forma prevista no 
presente Regulamento. 
 
 
Art. 14. Estando o interessado habilitado e credenciado poderá firmar TERMO DE 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, conforme Modelo Anexo II, para os serviços específicos 
de sua habilitação a ser formalizado junto à Coordenação Geral do CISMETRO. 
 
Art. 15 Firmado o TERMO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS o Credenciado se 
encontrará apto, a receber GUIAS DE ENCAMINHAMENTO para atendimento aos 

usuários SUS, e ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, para prestação de serviços 
diretamente à rede dos municípios consorciados, passando a integrar a LISTA DE 
CREDENCIADOS a ser elaborada e publicizada pela Coordenação Geral. 
 
Art. 16. Os serviços prioritariamente serão prestados pelos Credenciados em seus 
respectivos estabelecimentos através de agendamento direto dos usuários 
portadores das GUIAS DE ENCAMINHAMENTO. 
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Art. 17. Os serviços poderão também, a critério e necessidade dos serviços serem 
prestados em local designado pelos Municípios, através de ORDEM DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS, que deverá conter: 
 
a) Serviço a ser prestado; 
b) Quantidade prevista; 
c) Prazo de execução; 
d) Local, data e horário do atendimento; 
e) Responsável pelo acompanhamento da execução. 
 
Art. 18. AsGUIAS DE ENCAMINHAMENTO e as ORDENS DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS serão emitidas necessariamente com prévia informação ao CISMETRO e 
respectivo aporte financeiro para o atendimento dos serviços previstos. 
 
§1º. As GUIAS DE ENCAMINHAMENTO e as ORDENS DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, devem conter necessariamente autorização da Superintendência, da 
Coordenação Geral,ou de órgão delegado. 
 
§2º. Ao emitir as GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ou as ORDENS DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, que poderão ser procedidas em meio eletrônico, a REDE DE 
ATENDIMENTO as encaminhará para o CISMETRO com o respectivo quantitativo 
de serviços previstos dentro da TABELA CISMETRO a serem realizados, e o 
respectivo aporte financeiro, e, estando conformes serão autorizadas pela da 
Superintendência, da Coordenação Geral, ou órgão delegado a tanto, que lançará a 
sua aprovação, devolvendo ao requisitante os documentos autorizados. 
 
§3º. As GUIAS DE ENCAMINHAMENTO autorizadas serão encaminhadas aos 
usuários para que as utilize na rede de CREDENCIADOS em estabelecimento de sua 
escolha. 
 
§4º. As ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS autorizadas serão utilizadas pelos 
Municípios para que tomem serviços dos CREDENCIADOS, diretamente. 
 
§5º. As GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ou as ORDENS DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, que estejam desconformes aos serviços credenciados ou que não forem 
suportados pelos respectivos aportes ficaram em suspenso, com informação ao 
requisitante até que seja sanada a situação, e, caso não seja a mesma solucionada 
no prazo de trinta dias, o pedido será anulado e desconsiderado, não sendo 
validados os pedidos. 
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Art. 19. Emitidas as autorizações para as GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ou as 
ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, o CREDENCIADO que as receber deverá 
realizar os serviços emitindo a fatura e o respectivo relatório e encaminhando à 
REDE DE ATENDIMENTO, para que faça a conferência de sue regularidade e 
encaminhe ao CISMETRO com o seu de acordo. 
 
Parágrafo único.  O relatório referente à prestação dos serviços deverá conter 
cópias das GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ou as ORDENS DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, que deram suporte para a realização dos serviços. 
 
Art. 20. Recebidas as faturas e o respectivo relatório com a aprovação da REDE DE 
ANTENDIMENTO o setor contábil/financeiro do CISMETRO promoverá o devido 
empenho e programará o pagamento na forma e prazo previstos no Edital de 
Credenciamento. 
 
Parágrafo único. Após o pagamento o setor contábil/financeiro emitirá procederá à 
liquidação, dando a devida baixa, e encaminhará ao Município requisitante dos 
serviços o respectivo relatório. 
 
Art. 21. Os prestadores de serviço poderão ser descredenciados, porá falha e falta 
do serviço ou ainda por descumprir as regras do EDITAL DE CREDENCIAMENTO, 
regras e normas dos serviços estabelecidas pelo CISMETRO, pela REDE DE 
ATENDIMENTO ou pelo SUS, ou ainda em razão de perda dos requisitos para a sua 
habilitação. 
 
Art. 22. O procedimento de descredenciamento poderá ser iniciado por reclamação 
de qualquer USUÁRIO ou ainda exofficio pela própria Comissão Examinadora, 
Superintendência ou Coordenação Geral, ou por qualquer cidadão, desde que 
apresente indícios suficientes à instauração do procedimento. 
 
§1º. Iniciado o procedimento será o CREDENCIADO notificado, dando-lhe vista dos 
autos para que dele tome ciência, possibilitando cópias, para que apresente sua 
defesa no prazo de sete dias. 
 
§2º. Com ou sem apresentação da resposta, após o prazo previsto para a defesa, o 
processo irá concluso à Comissão Examinadora que emitirá parecer do qual será 
dada ciência ao CREDENCIADO, que poderá recorrer na forma e prazo previsto no 
presente regulamento. 
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3º. Com ou sem recurso, resguardados os prazos previstos no presente 
Regulamento, os autos irão à conclusão da Coordenação Geral, para homologação, 
ou não do parecer da Comissão Examinadora. 
 
§4º. Homologada a decisão da Comissão Examinadora, e sendo procedente o 
procedimento de descredenciamento o prestador será DESCREDENCIADO, ficando 
impossibilitado a novo CREDENCIAMENTO pelo prazo de dois anos. 
 
§5º. Sendo improcedente o procedimento o mesmo será arquivado. 
 
§6º. Das decisões da Coordenação Geral será dada ciência aos interessados, que 
poderão interpor recurso de revisão à Superintendência na forma e prazo previsto 
neste Regulamento. 
 
§7º. Transcorridos os prazos dos recursos sem sua interposição, se dará o trânsito 
em julgado da decisão, sem possibilidade de novo recurso, o mesmo se dando com 
as decisões proferidas em última instância pela Superintendência. 
 
Art. 23. Das decisões emitidas pelos órgãos do CISMETRO no cumprimento deste 
Regulamento de Credenciamento caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis. 
 
§1º. Os recursos das decisões da Comissão Examinadora serão inicialmente 
dirigidos à própria comissão que poderá, se assim o entender, modificar sua 
decisão. 
 
§2º. Caso a Comissão Examinadora confirme sua decisão, encaminhará, 
independente de novo recurso, o processo à Coordenação Geral, com seu parecer 
que decidirá. 
 
§3º. Das decisões da Coordenação Geral caberá recurso de revisão, no prazo de três 
dias úteis à Superintendência, nos casos específicos de: 
 
a) flagrante violação de dispositivo legal, de norma ou regimento interno do 
CISMETRO, ou do Edital de Credenciamento; 
b) violação de dispositivo constitucional. 
 
§4º O recurso de revisão não comportará análise de matéria fática, caso em que, 
poderá ser indeferido de plano. 
 

Art. 24. Somente terão efeito suspensivo os recursos previstos nos §§ 1º e 2º, do 
artigo anterior. 
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Art. 25. Se a matéria do recurso for de flagrante interesse de Município ou demais 
credenciados, serão os mesmos, comunicados, para em querendo dele se 
manifestar, no prazo idêntico ao previsto para sua interposição. 
 
Art. 26. Estando o recurso devidamente informado a autoridade a que se dirige 
deverá proferir decisão no prazo de cinco dias úteis da data em que forem 
conclusos à decisão. 
 

Art. 27. Aos prazos previstos nos procedimentos indicados no presente 
Regulamento de Credenciamento, se aplicam as regras gerais previstas no Código 
de Processo Civil. 
 
Art. 28. A Comissão Examinadora, se assim o entender poderá requisitar técnicos 
dos Municípios para auxiliar em suas deliberações e nos procedimentos de 
credenciamento. 
 
Art. 29. Os serviços de plantões médicos somente serão credenciados de forma 
complementar, para atender a situações em que se caracterize o desinteresse dos 
profissionais ou a possibilidade de solução de continuidade dos serviços essenciais 
de saúde. 
 
Art. 30. Os casos omissos deste Regulamento serão decididos pela 
Superintendência do CISMETRO. 
 
Art. 31. A TABELA CISMETRO, Anexo III, será revista na forma prevista no presente 
Regulamento e publicada por Ato da Superintendência. 
 
Art. 32. Ao presente Regulamento será dada publicidade por Ato da 
Superintendência a ser fixado no quadro próprio de publicações do CISMETRO, e 
publicado no sítio da rede mundial de computadores (Internet) dos Municípios 
Consorciados e do CISMETRO, e em jornal de circulação regional. 
 
Art. 33. Este Regulamento de Credenciamento entra em vigor no ato de sua 
publicação. 
 
 
Holambra, ______ 
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ANEXO I 
Modelo - CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO 

 
Certificamos que a empresa (nome, CNPJ, CNES, endereço, representante legal, 
responsável técnico – se houver-, é PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
devidamente CREDENCIADA para os serviços de ______________________ junto ao 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ______________, estando, pois, habilitada 
para a prestação dos referidos serviços aos Munícipes de 
__________________________________, até a data de __________. 

 
LOCAL, DATA. 

 
 

________________________________________ 
Coordenação Geral do _________ 
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MODELO ANEXO II 
 

TERMO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00     /2015 
 

CREDENCIAMENTO Nº 0___________ 
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE 
 
Pelo presente TERMO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ________________, constituído sob a forma de 
Consórcio, com personalidade jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº ____________ , com sede na ____________________, neste ato representado pelo seu 
Presidente, ______________,  residente e domiciliado na cidade de _______, AUTORIZA a 
Empresa      , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº      , com 
sede na      , nº      ,      , em      -     , neste ato representada pelo seu 
sócio,      , brasileiro,      ,      , portador da CI/RG nº       SSP/     , 
inscrito no CPF/MF sob nº      , residente e domiciliado na      , nº      , 
     , em      -     , a iniciar a prestação dos SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS DE      AO _________, conforme credenciamento nº ___________, 
para de credenciamento de pessoa jurídica da área de saúde para prestação de 
serviços complementares de especialidades de saúde, realizado nos termos da Lei 
nº 8.666/93 e alterações subsequentes e legislação pertinente, nas condições e 
termos seguintes: 
 
1) A presente ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS visa atender ao 
Credenciamento nº 0___________, que tem por objeto o credenciamento de pessoas 
jurídicas da área de saúde, para a prestação de serviços complementares ao 
___________, nos anos de ____________, nas seguintes demandas: 
 
___________ 
__________ 
 
2) A Credenciada se responsabiliza em manter em seu quadro funcional 
profissionais da área médica detentores de boa reputação profissional, bem como 
conservar durante a vigência deste os requisitos atendidos no item 6.1 do edital de 
Credenciamento nº ___________, além das condições e os critérios mínimos 
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estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório da prestação dos 
serviços. 
 
3) Os serviços objeto dessa Ordem de Execução de Serviços serão determinados de 
acordo com as necessidades do___________, através de GUIAS DE 
ENCAMINHAMENTO para serem executados nas dependências da Credenciada ou 
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS para atendimento dos municípios 
consorciados, com ou sem o uso de equipamentos médicos destes. 
 
Os valores a serem pagos pelos procedimentos são os estabelecidos na TABELA 
CISMETRO, conforme Anexo _____ do Edital de Credenciamento nº ______. 
 
4) O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, 
posteriormente à avaliação da execução dos serviços pela Coordenação Geral do 
CISMETRO, sendo que a quitação se dará entre os dias 1º e 5º do mês subsequente, 
mediante apresentação do respectivo comprovante com validade fiscal. 
 
5) O pagamento será realizado através de _____________. 
 

6) Os pagamentos pela execução dos serviços correrão por conta dos recursos da 

dotação orçamentária: 

 

01. Consórcio Intermunicipal de Saúde _________________ - _________ 

01.01. Dependências do Centro de Especialidades 

3.390.39.00. Outros Serviços de Terceiros 

10.302.0010.2001. Manutenção de Atividades do _________ 

 
7) A Credenciada poderá requerer seu descredenciamento a qualquer tempo, 
independentemente da causa, desde que comunicada a intenção com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias. 
 
8) Caberá a Coordenação Geral a organização e fiscalização da prestação dos 
serviços através de planilha própria, conforme cada área. 
 
9) O presente Termo de Execução de Serviços terá prazo de execução até 
____________________, com início nesta data e vigência por igual período, podendo ser 
prorrogado em igual prazo à prorrogação do Credenciamento a que se vincula. 
 
10) O presente Termo de Execução de Serviços não caracteriza nenhum vínculo 
empregatício com o _________. 
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11) A qualquer tempo o Termo de Execução de Serviços poderá ser alterado, 
visando adequar o serviço às condições de execução previstas pelo _________. 
 
12) O presente Termo de Execução de Serviços poderá ser suspenso ou cancelado, 
se ficar demonstrado que a Credenciada deixou de satisfazer as exigências 
estabelecidas para o credenciamento, bem como acaso não atenda as condições e 
os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório 
dos usuários. 
 
13) É vedada a cobrança de valores aos usuários pela Credenciada, sendo motivo 
de descredenciamento e aplicação das penalidades cabíveis: administrativas, cíveis 
e criminais. 
 
14) O valor dos procedimentos indicados no item ____ do Credenciamento nº _______ 
não sofrerá reajuste pelo período de vigência da TABELA CISMETRO_________ para 
_________. 
 
15) Integram e completam a presente Termo de Execução de Serviços, para todos 
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos o Edital de 
Credenciamento e seua anexos, as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes, Lei nº 8080/90 e 8142/90 e legislação pertinte. 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE _________________, em       de       de 
200     . 
 
 
 
 
 
 


